Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 -170 Rejowiec Fabryczny
Nr sprawy Rpi 7010C/1/2010
29.03.2010 r
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
( do 14 000 Euro – poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8 )
Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Roboty
remontowo-konserwacyjne rowu melioracyjnego w miejscowości Kanie i Wólka Kańska
gm. Rejowiec Fabryczny „ .
Przedmiotem zadania są prace zgodne z załączonymi dokumentami : uproszczoną dokumentacją
techniczną , przedmiarami robót , kosztorysami ofertowymi .
Wymagany termin realizacji - 30 maj 2010 r
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 8 , cena 25 zł oraz dostępna jest na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2010 r do godz. 12,00 w Sekretariacie .
✗
✗
✗
✗

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą 30 dni.

Zamawiający wymaga , aby wykonawca :
a) dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
przedstawiając pisemną deklarację o ich posiadaniu , lub pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania
zamówienia
b) spełniał warunki art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP
c) nie podlegał wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
 formularz ofertowy z wypełnionymi kosztorysami ofertowymi Załącznik Nr 1
 oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zadania Załącznik Nr 2
 oświadczenie o osobach zdolnych do wykonania zadania Załącznik Nr 3
 oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP Załącznik Nr 4
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP
Załącznik Nr 5
 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania ofert
 Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania ofert
 zaakceptowany wzór umowy Załącznik Nr 6

